Møde i netværket ”Sejlklubberne i Østjylland” den 22. januar 2019 i
Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
1 Velkomst/ praktiske bemærkninger
Jens Erik Hansen (JEH) Aarhus Sejlklub bød velkommen.
JEH trak kort baggrunden for netværket op.
Link til DS hjemmeside vedr. kredse http://www.sejlsport.dk/mere/dansksejlunion/organisation/kredse
JEH ordstyre. Carl Gerstrøm (CG) skrev referat.
2 Præsentationsrunde
Der blev foretaget en kort præsentationsrunde.
Deltager liste vedhæftet.
3 Kort om sejlsportscentret og rundvisning
JEH orienterede og man gik en tur rundt og besigtige faciliteterne.
Se: http://www.sejlsportscentret.dk.
4 Hovedtemaer i DS lige nu.
Oplæg ved DS’ direktør Christian Lerche(CL)
CLs præsentation er vedhæftet referatet.
Økonomi er en udfordring. Mange midler er øremærkede.
Pejlemærker
Flere skal sejle
• Øge medlemstallet med 15% frem mod 2022.
• Gøre den organiserede sejlsport lettere tilgængelig.
• Fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge.
• Ældre bliver længere i sejlsporten.
Stærkere klubber
• Sejlklubberne er omdrejningspunktet.
• Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab.
• Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud. Målet er, at 2/3 skal bruge to eller flere
tilbud i 2022,- i dag er det 40%
Flere bemærkninger relateret til emnet: Er klubberne for lukkede, for svært at komme ind?
DS er al sejlads – er for alle - men konkurrence er kun for sejl. Klubberne skal brede armene ud og
tag mod alle.
Henrik Voldsgaard (HV) henviste til DIF undersøgelsen ”Havets motionister” findes på DS’
hjemmeside.
Kompetent, sikker og sportslig sejlads
• Højne sejlernes kompetencer og færdigheder.
• Bidrage til færre ulykker til søs.
• Få flere til at dyrke sejlsport som idræt.
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• Fremme udvikling af sejlsporten.
Nævnt at DS har overtaget undervisning til duelighedsbevis, Y1, Y3 og VHR
Klub hold i E sejlads. Nationale og internationale mesterskaber.
En ansvarlig og grøn sport på det blå
• Forbedrer miljøet i vandet og på havnene. Fokus på ansvarlig adfærd.
• Gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund.
Nogen der vil samarbejde med os fordi vi påtager os det ansvar, - myndighedere og sponsorer.
En vindende idræt
• Fortsat en af de mest vindende danske idrætter til OL.
Mere synlig værdi
• Synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport
• Styrke vores kommercielle focus
• Sikre at DS vedholdende skaber værdi.
Det fantastiske samarbejde med TORM nævnt
Midler
• Leverer kerneydelser til vores vigtigste målgrupper på baggrund af kendte ressourcer.
Ressourcerne skal udnyttes effektivt, og vi skal sikre midler til udvikling.
• Andre ydelser og nye initiativer forudsætter nye midler.
Budget 2018 blev ikke holdt på indtægtssiden men aktivitetsniveauet blev holdet.
Vild med Vand fortsætter med en fondsdonation. 2 ansatte i DS sat på opgaven.
Budget 2019 er i balance. 2020 ser også ud til at balancerer.
Der er ting vi gerne vil, men det er helt afhængigt af, at der kommer midler.
Hvis der ikke er penge, må man skære til. Vente med aktiviteter til pengene er fundet.
DS har truffet aftale med firma - Commercial Upside - om hjælp til markedsføring/sponsorstøtte
CL talte om hvordan DS ville arbejde med frivillighedskulturen, tilknytte flere frivillige og arbejde
mere projektorienteret.
Det blev nævnt at der er ingen penge og få mennesker yder mange timer. Går vi mod en tid, hvor
vi betaler os fra det klubarbejde. ”Jeg gider ikke male klubhus”
Hvor går frivillig/forenings Danmark hen? Det kan drøftes længe!
Moderne at yde en frivillig indsats. Man kan lære af det og bruge det i mange andre
sammenhænge.
Passe på at det ikke bliver de få, der slider sig selv op.
Nogle vil betale og nogen klubber vil arbejde med frivillige.
DS har ændret organisation. Sektorstuktur afskaffet - opgaverne flyttet ind i sekretariatet.
Klubber der driver lejede både. Mange vil betale for det, for ikke selv at bøvle med selv at ha’ båd.
Føler at frivilligindsatsen er sigende. Mangler aldrig folk til projekter.
Ser på hvor frivillighedsindsatsen vokser i samfundet. Det er f.eks. emner som madspil og
humanitære områder. Kunne sejlsport gøre ting, som giver det humanitære image.
Dele det frivillige arbejde ud på flere.
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Mange yngre har meget om ørene, - de vil gerne betale sig fra det. Andre lidt ældre vil gerne yde
frivilligt arbejde. Ser i klubberne, at det skifter hen over tid.
Betalingsvillighed er tilstede, men vi tør ikke rigtig!
Hvorfor forsvinder de unge? Ved vi noget om det? Antal af unge er faldet og der ikke den kritiske
masse til at skabe ordentlige miljøer.
Aktiviteter på vandet er stigende men antal medlemmer i DS er faldende. Hvorfor vil de ikke være
medlemmer af klubberne?
CL nævner at Hellerup er en af de mindste havne, men en af de største klubber.
Er det Danske Tursejlere (DT) der til vælges frem for klubmedlemskab? Klubber der er medlemmer
af DT. DT meget knyttet til en forsikringsaftale. DT og DS har et fint samarbejde.
DS ajourføre sine vedtægter. Kommer op på kommende DS generalforsamling. Meget
housekeeping men også justering af udvalgte afsnit.
Kun formål beholdes i vedtægterne, - vision, mission og værdier er justeret og medtaget
andetsteds.
Kredsene tages ud af vedtægterne. Kredsene kan fortsætte, men skal justere vedtægter.
Forslag fra salen til lille justering: ”Bredeste og bedste sejlsportsnation”.
Efter international model er Dansk Surf og rafting forbund etableret og optaget i DIF trods meget
lille antalsmæssigt . Der er visse afgrænsninger, der skal afklares med DS og Danmarks Kano og
Kajakforbund.
CL kom ind på OL problematikken. DS arbejder for at forny og udvikle for at sejlsport kan forblive
som OL-disciplin. Det blev Kim Andersen valgt på som World Sailing (WS)-formand. Andre tror, at
det er noget statisk og ønsker ingen ændringer.
TV-venligt er MEGET afgørende for valg af idrætsgrene til OL.
DIF nominere WS til IOCs pris for Kvinder i sport.
5 DS bestyrelsesmedlemmer/suppleanter på valg. Alle genopstiller. Ingen af de to østjyske
bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Vigtig at stille op, hvis nogen brænder for det. Kampvalg er en god ting.
Næste DS ordinære generalforsamling bliver 23. marts i Middelfart. Debat om formiddagen og
generalforsamling efter frokost.
5 Kort orientering om Worlds 2018
JEH viste video og orienterede om den store event. 14 dage med sejlads og festival på land
400.000 mennesker på havne. Flot formidlet sejlsport.
Det var ikke svært at skaffe frivillige.
Der har været arbejdet på et sådan arrangement i 20 år
Afholdes hvert fjerde år og går på skift mellem verdensdelene. Kommer næppe igen til Danmark
foreløbig.
Hvad gav det klubberne? Opdatering af dommere m.f. medalje
6 Erfaringsudveksling
Alko linjen til møde i Bugten. Arbejder på formulere en alkoholpolitik. Har en alkoholtester
liggende til fri afbenyttelse.
Egå blev afkrævet en alkohol politik i f.m. at en spiritusbevilling skulle fornyes.
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Hvorfor har vi ikke en alkoholpolitik i klubberne?
Hvordan er det andre idrætsgrene?
Alkohol til søs kort drøftet.
Vil ikke ha’ folk der sidder i klubhuset hele dagen med øl. Ved ikke hvad det giver af debat internt i
klubben når/hvis emnet tages op..
Det er Ikke et stort problem, men selv nogle få kan hurtigt skabe det forkerte image.
Duelighedsbevis kontra international bevis – ICC - nævnt. Nogle mener vi sætter baren for højt. Vil
DS arbejde for mere ensartede niveau? Det er allerede taget hånd om. DS styres censorkorpset.
Ensartet højt niveau. Ikke en ensretning af klubbernes sejlerskoler.
DS har en forpligtigelse i at lave kontroller.
Horsens Sejlklub (HSH) har 19 instruktører 3 skolebåde + J70. Sejlerskolen tilbyder nat sejlads,
sejlads uden at komme i havn fra fredag til søndag, kapsejladsundervisning og weekend turer.
HSH ansætter nu en lønnet træner, der også skal koordiner nogle ting bl.a. de frivillige og de
lønnede unge trænere.
HSH har arrangeret sejlads med unge fra arbejdsformidlingen. Har været en meget stor succes og
har givet klubben positivt image ud ad til.
Peter Bjerremand (PB) om DS netværk ”sportsklub”. Klubber der dyrker sejls efter optimist
opfordre til at melde sig. Leon Träger (LT) er en god kontakt. Ungdomsvenlige sejlklubber er
selvskrevne.
En tur rundt om bordet - Markante tiltag i klubberne
Marselis.
Brainstorming på hvad skal vi, - der kom mange forslag. VM gav et løft til klubben. Venter en
positiv udvikling. Har mange studenter, - 30 på en aften kommer for at være sammen + sejle.
Hou.
Nystarte ungdomsafdeling, - optimist/Feva. Er i en opstartsface. Klubben har godt 100
medlemmer.
Egå:
Involvering skaber flere medlemmer. Udvide klubhus til bl.a. grej.
Satser på sejlerskole. Ikke sælge medlemskab men være tilgængelige så man køber.
Små kurser, hvor man kan få et brush up. 127 medlemmer med tilgang fra bl.a. fra sejlerskolen,
men der er også en afgang. Instruktøraspiranter på 3die år selv være instruktører.
Grenå.
100 medlemmer godt op i åren, ungdom under udvikling. Sejlerskole i Drabant de sidste par år, i
gang igen efter en stilstand. Et par fra sejlerskolen har købt både.
Bugten
Her er ungdom under 50. sidste år 42 nye med en gennemsnitsalder på 49. Har nogle klubbåde
bl.a Scankap. Turklubbåd Bavaria som 15 -17 medlemmer bruger og betaler driftsomkostninger for
herunder afskrivning. Været en succes, et godt aktiv for klubben.
Har mange vinter aktiviteter, bl.a. musikaften.
Norsminde
Snart 6 år, svagt stigende antal. 75 % af bådene komme til aften sejlads. Konsoliderer sig. Købt
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plads til klubbåd.
Ebeltoft
Moderniseret hjemmeside. 35 nye i det sidste halve år. 12-15 på sejlerskolen. Nyt
økonomisystem. Har Feva ønsker en mere. Prøver at finde reklame til bådene.
Nappedam
Ungdom kørt op med nye aktiviteter.
Rønde ungdomsskolen købt en dag om ugen. Vinterbadeklub giver liv på havnen.
Horsens
560 medlemmer 60 ind i 2018 40 ud. Har ”investeret” i 3 J 70,- via sponsorafdeling. Aktivt ligahold.
5 hold dystede 30. december i J70, - fin sejlads.
Seniorafdeling etableret, mødes hver anden tirsdag for hygge og for at lave noget.
Mentorordning etableret.
”Horsens til OL” projekt der skaffer midler til klubbens 5 landsholdsejlere.
Aarhus
2 J70 først lejede nu købte, venter flere. Sejlerskolen overbooket. Ønsker en Scankap til en
turlinje.
I gang med at renover jolle husene . Ungdomsafdelingen skal have et løfte.
Arbejder med at skaffe nye klubfaciliteter i løbet af 5 år. Klubben har en bydel i nakken,- hvordan
ser klubben ud om nogle år?
7 Afslutning herunder aftale om næste møde.
JEH/CG laver til næste års møde et forslag til drøftelse af, hvad vi skal med Østjyllandskredsen når
nu relationerne til DS bliver ændret. Oplæg vil blive fremsendt andet halvår 2019.
Møde aftalt til Egå tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00
LT gør opmærksom på Foreningspuljen. Se på DIFs hjemmeside løbende ansøgning med start i
februar.
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